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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan serangkaian hasil pengujian yang dilakukan menggunakan 

metode analisis regresi linear berganda maka dihasilkan kesimpulan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, menunjukan bahwa 

pembiayaan jual beli memiliki arah koefisien regresi positif sebesar 0,927 

dengan nilai t hitung < t tabel (0,927 < 2,06390) dan tingkat  signifikansi 

0,363 > 0,05, artinya Ho1 diterima dan Ha1 ditolak. Maka dapat 

disimpulan bahwa variabel jual beli secara parsial tidak mempengaruhi 

profitabilitas. 

2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, menunjukan bahwa 

pembiayaan bagi hasil memiliki arah koefisien regresi negatif sebesar -

0,726 dengan nilai t hitung < t tabel (0,726 < 2,06390) dan tingkat 

signifikansi 0,475 > 0,05, artinya Ho2 diterima dan Ha2 ditolak. Maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel bagi hasil secara parsial tidak 

mempengaruhi profitabilitas.  

3. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, menunjukan bahwa 

rasio non performing financing memiliki arah koefisiensi regresi negative 

sebesar -4,092 dengan nilai t hitung > t tabel (4,092 > 2,06930) dan 
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tingkat signifikansi 0,000 > 0,05, artinya Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. 

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio non performing financing 

berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas.  

5.2 keterbatasan penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas pada pembiayaan 

jual beli, pembiayaan bagi hasil, rasio non performing financing. Pada penelitian 

berikutnya diharapkan memasukkan variabel-variabel lain sepertihalnya 

FDR,ROE,Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, kinerja keuangan . 

2. Tahun pengamatan hanya terbatas 4 tahun pada periode 2014-2017. Untuk itu 

peneliti selanjutnya dapat melengkapi atau dapat meneliti di tahun-tahun yang 

lain. 

3. Menambahkan atau memperluas isi pembahasan terutama dalam hal menejerial 

dalam suatu bank. Sehingga dapat melihat factor-faktor yang dapat 

mempengaruhi variabel yang digunakan. 

5.3 saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba mengemukakan saran yang 

mungkin dapat bermanfaat. 
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1. Bagi penulis selanjutnya 

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. 

Untuk penelitian selanjutnya semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

dapat memperbaiki dalam hal jumlah variabel dan keriteria sampel, pemilihan 

rasio keuangan, model pendeteksian lain yang lebih akurat. 

2. Bagi perusahaan 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diapatkan dari hasil pembiayaan jual beli, 

pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing financing terhadap 

profitabilitas bank umum syariah tahun 2014-2017, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah harus terus meningkatkan jumlah pembiayaan dan 

mengelolanya dengan baik dan bijak agar tetap produktif dan mampu 

meningkatkan profitabilitas bank. 

 

 

 

 


